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Aluksi oli puheenjohtaja järjestänyt kahvi-/teetarjoilun. Kiitos siitä.
34 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi (5/7).
35 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA JA TÄMÄN KOKOUKSEN
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJA
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen (31.3..2016, 3/2016)
pöytäkirja.
Pöytäkirja on lähetetty kokouskutsun liitteenä 1.
Tälle kokoukselle täytyy valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, että ote saadaan
ajoissa Veturi ry:n hakemukseen.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Merja Kaivo-oja ja Janne Kananen, jotka
tarvittaessa toimivat myös äänten laskijoina.
36 § TYÖJÄRJESTYS
Päätös: Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.
37 § TOTEUTUNUT TOIMINTA
Tanssikerhot ovat jatkuneet viikoittain Edvin Laineen koululla, toinen
maanantaisin, toinen perjantaisin.
Vesijumpparyhmä on kokoontunut uimahallissa keskimäärin joka toinen
sunnuntai.

Sisupartio on kokoontunut joka toinen keskiviikko, maaliskuun loppuun asti
Kirkonsalmen palvelukodin kerhohuoneessa, huhtikuun alusta
Tuomirannassa.
Lumikenkäkävelyllä Kääriänmäkeen 12.3. oli mukana 12 henkeä
Vuosikokous pidettiin 31.3. Kirkonsalmen palvelukodin kerhohuoneessa,
kuulovammaisten tulkki Maarit Mykkäsen kertoi kokouksen alussa Kelan
tulkkipalveluista.
Selvitykset vuoden 2015 Taverna-avustuksen (1.000 €) ja
jäsenyhdistysavustuksen (1.000 €) käytöstä on lähetetty Autismiliittoon 24.4..
Tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2015 lähetetty Autismiliittoon.
Rahastonhoitaja on lähettänyt jäsenmaksukirjeet 23.4. jäsenille.
38 § AVUSTUSHAKEMUS YLÄ-SAVON VETURI RY:LLE
Yhdistyksemme haki syksyllä Ylä-Savon Veturi ry:ltä rahoitusta pieniin
investointeihin. Hakemus ei silloin johtanut myönteisen tulokseen.
Kokouksessa 18.1.2016 § 10 YSAA:n hallitus teki periaatepäätöksen hakea
em. rahoitusta uudelleen, jos mahdollisuus siihen tulee. Tarve hankintaan ei
ole kadonnut.
Nyt Ylä-Savon Veturi ry on ilmoittanut uudesta hakumahdollisuudesta
4.5.2016 mennessä ETY- teemahankkeen puitteissa. Perusteet ja avustettava
hankinta ovat entiset. Hinnat ja kokonaisuus on ohessa tarkistettuna. Liitteeksi
tarvitaan pöytäkirjanote hakupäätöksestä, viime vuoden tilinpäätös, tase,
toimintakertomus ja toiminnan tarkastuskertomus sekä yhdistyksen säännöt.
Autismin kirjon henkilöiden kommunikaatio-ongelmien vuoksi on tarpeen
hankkia yhdistyksen käyttöön videotykki, joka mahdollistaisi kuvalliset
esitykset ja kommunikoinnin useamman henkilön kokoontumisissa. Autistien
sanalliset ilmaisu- ja ymmärtämismahdollisuudet ovat vähäiset, mutta
visuaalisuus vahvaa. Kuvallinen ja visuaalinen ilmaisu on monelle heistä ainoa
toimiva kommunikaatiomuoto. Videotykkiä tarvittaisiin mm. kahden
viikoittaisen tanssikerhon ohjelman visualisointiin, joka toinen viikko
kokoontuvan autistien sisu-vartion käyttöön, leiriohjelmien selostamisessa
jne.. Lisäksi se olisi tärkeä apu erilaisissa tapahtumissa, muisteluilloissa sekä
yhdistyksen muissa kokoontumisissa aina hallituksen kokouksia myöten.
Yhdistyksen käyttöön soveltuvan videotykin tulisi olla helposti liikuteltava,
kestävä, kevyt ja riittävän tehokas erilaisiin olosuhteisiin. Sen käyttöalueena
tulisi olemaan yhdistyksen koko toimialue eli Ylä-Savo. Puheenjohtaja ja
rahastonhoitaja ovat käyneet tutkimassa vaihtoehtoja, ja päätyneet
esittämään BenQ TH681Plus -merkkisen videotykin hankkimista yhdistykselle.
Laitteen paino on vain 2,8 kg ja tekniset ominaisuudet kilpailukykyisiä
vastaavien laitteiden kanssa. Hinta on edullinen, 769 € .
Mikäli saadaan Ylä-Savon Veturi ry:n avustus (75 %), yhdistyksen osuudeksi
jäisi 192,25 €.

Videotykin pariksi tarvitaan kannettava tietokone esitettävän materiaalin
valmistamista, tallentamista ja esittämistä varten. Tällä hetkellä materiaalit ja
ohjelmat ovat hajallaan eri henkilöiden tietokoneilla. Yhdistyksellä ei ole omaa
tietokonetta. Videotykin käyttöä ja asioiden hallintaa ajatellen materiaalit ja
soveltuvat ohjelmat on syytä saada kootusti yhdelle tietokoneelle. Yksityisiä
tietokoneita voi videotykin kanssa toki käyttää, mutta vastuukysymysten ja
yksityisyyden suojan vuoksi ei voida ajatella niiden kuljettamista videotykin
mukana eri paikkoihin ja eri ihmisten toimesta.
Hankittavaksi esitetään kannettava tietokone Lenovo LE 80QQ00KAMX hinta
579 €. Laite on riittävän tasokas ja kevyt kuljetettavaksi videotykin kanssa.
Kuljettamisen helpottamiseksi on syytä hankkia kannettavan laukku
Samsonite Flexxea 60 €, ja työskentelyä ajatellen myös langaton hiiri 10€.
Esityksiä varten tarvitaan valkokangas (esim. APSM 9015), hinta 99 €. Muiksi
hankinnoiksi tulisivat Microsoft Wordin Office-paketti (149) € ja
virustorjuhtaohjelma F-Secure (63,90 €), nämä yhteensä n. 213 €.
Hankinnassa on varauduttava siihen, että kilpailutuksessa hinta hieman
muuttuu tai em. laitteita ei ole saatavissa. Silloin hankitaan vastaavat laitteet.
Avustushakemuksen kokonaissumma olisi 1.730 €. ETY- teemahankkeesta
haetaan 75 % kuluista, jolloin yhdistyksen maksettavaksi jäisi 432,50 €.
Videotykki ja kannettava tietokone lisätarvikkeineen muodostavat
kokonaisuuden, jossa kaikki osat ovat tärkeitä. Mikäli videotykin ja
kannettavan tietokoneen jne. yhdistelmää ei kokonaisuutena hyväksyttäisi
avustuskohteeksi, yhdistys pitää ensisijaisena videotykin hankintaa.
ESITYS:
1. Hallitus hyväksyy puheenjohtajan ja rahastonhoitajan tekemän
esityksen perusteluineen ja päättää hakea Ylä-Savon Veturi
ry:ltä Ety- teemahankkeen avustusta videoprojektorin ja
kannettavan tietokoneen sekä lisätarvikkeiden hankintaan
1.297,50 € (hankkeen kokonaissumma 1.730 €). Samalla
varaudutaan yhdistyksen omista varoista suorittamaan 432,50
€.
2. Päätetään hakemuksen allekirjoittajista.
PÄÄTÖS:

1. Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä hakemuksen, jolla
haetaan Ylä-Savon Veturi ry:n teemahankkeen kautta avustusta
edellä selostettua av- välinekokonaisuutta varten. Hankkeen
kokonaiskustannusten arvio on 1.730 €, josta yhdistys varautuu
suorittamaan 432,50 €.
2. Hakemuksen allekirjoittajiksi valtuutettiin puheenjohtaja Osmo
Turkki ja rahastonhoitaja Matti Ollikainen.

39 § TANSSIKERHON TALOUSTILANNE JA SELVITYS OLVI-SÄÄTIÖLLE

Tanssikerhon taloustilanne ja lähtökohdat lopputilitykseen on esitetty liitteessä
1.
Varoja Olvisäätiön avustuksesta vielä 173,53 €.
Kulut keväältä ainakin 700 €, vajausta jää n. 530 €.
Kaupungin avustusta käytettäisiin 200 euroa, vajaus pienenee 330 euroon.
Mikäli osallistujat (10) suorittavat 15 euron maksun, ja jäsenmaksu 20
euron jäsenmaksu laskettaisiin osallistujien hyväksi tähän tarkoitukseen,
saataisiin kevään vajaus katetuksi.
Syksyksi tavoitellaan 700 euron Taverna- avustusta kattamaan peruskulut.
Mikäli mahdollista, koetetaan saada toinen 700 euroa + 100 euroa
keväälle 2017.
Hallitus hyväksyi em. esityksen ja päätti periä kevään osalta jälkikäteen
osallistumismaksun 15 euroa tanssijaa kohden.
Tavoitteena olisi, että tanssikerho jatkuisi syksyllä.
40 § VESILIIKUNTARYHMÄN TALOUSTILANNE JA JATKO
Syksyllä 2015 autistiperheiden vesiliikuntaryhmä jatkui siten, että ohjauksesta
vastasi Erityisliikunta Sarika ja uimahalli saatiin käyttöön hintaan 22.50
€/käyttövuoro. Se merkitsi ohjauksen osalta 308 euron kuluja ja allasvuokran
osalta 157,50 euroa syyskaudelta, yhteensä 465,50 €. Tarkoitukseen haettiin
Taverna-avustusta ja yhdessä sisupartion kanssa sitä saatiin 1.500 €.
Omavastuuosuutena kerättiin 20 euroa perheeltä, yhteensä 100 €. Tämä
summa lienee syytä siirtää kevään toiminnan katteeksi, koska muuten
rahoitusta keväälle ei ole tiedossa.
Keväällä on jatkettu samalla ohjaus- ja tilavuokrarakenteella. Omavastuusta ei
ole tehty mitään päätöstä. Käyttökertoja on ollut yhdeksän, mikä merkitsee
tilavuokria 202,50 € ja ohjauspalveluja 396 €, yhteensä 598,50 €. Jo kerätyn
omavastuuosuuden jälkeen katettavaa jää 498,50 €.
Kevään kulut siis 598,50 euroa. Jos syksyllä kerätty osallistujamaksu 100
euroa siirretään tämän katteeksi, jäljelle jää 498,50 euroa. Iisalmen (200 €) ja
Lapinlahden (100 €) avustuksen avulla summaa pienenee 200 euroon.
Viittä osallistujaperhettä kohden tulisi kerättäväksi takautuvasti 40 euroa.
Syksyksi on neuvoteltu malli, jossa Sarin ohjausmaksun suorittaisi vapaaaikakeskus. Silloin jäisi kuluksi enää 157,50 euroa (jos käyttövuoroja on 7).
Tähän voidaan hakea katetta osana Autismiliiton yhdistysavustusta.
Kokonaisuudessa yhdistysavustusta olisi syytä hakea 1.000 euroa.
Hallitus hyväksyi em. esityksen ja päätti periä jälkikäteen kevään osalta 40 €
perhettä kohden. Vesijumpan osalta olisi myös tavoitteena, että se jatkuisi
syksyllä..
Tanssikerhon ja vesijumpan maksuista päätettiin ilmoittaa sähköpostilla ja
mahdollisuuksien mukaan henkilökohtaisesti. Puheenjohtaja ja sihteeri
lupautuivat tekemään sen. Maksut tulee suorittaa yhdistyksen tilille..

41 § VUODEN 2015 TAVERNA-AVUSTUKSEN LOPPUTILITYS
YSAA sai v. 2015 RAY:lta Taverna -avustusta Autismiliiton kautta 1.500 €.
Hakemuksessa oli kaksi kohdetta, joita ei voitu etukäteen tarkemmin eritellä
kulurakenteen osalta, kun ei ollut tiedossa avustuksen suuruus eikä uusien
toimintojen yksityiskohtaiset menot. Varsinaiseen sisupartiotoimintaan on
vuoden 2015 aikana kulunut 1.110,16 €. Kyseessä lienee Suomen ainoa
pelkästään autistilapsille ja -nuorille tarkoitettu sisupartioryhmä.
Toisena kohteena Taverna-avustushakemuksessa on ollut autistiperheiden
vesijumpparyhmän avustaminen. Siihen kului syksyllä 2015 yhteensä 465,50
€. Yhteensä toimintojen kulut olivat 1.575,66 €.
Jatkossa sisutoiminnan kuluihin tulisi etsiä uusia rahoituslähteitä, samoin
vesiliikuntaryhmälle.
1. Hallitus hyväksyi Taverna-avustuksen lopputilityksen.
2. Sisupartiotoiminnasta ei ole tiedossa merkittäviä
kustannuksia. Hallitus päätti, että sisupartiotoiminta jää kesän
ajaksi tauolle 2.7. pidettävää leiripäivää lukuun ottamatta. Syksyn
toiminnasta ilmoitetaan myöhemmin.
42 § IISALMEN INVALIDIT RY:N 70-JUHLAVUODEN SEMINAARI
Yllä mainittu seminaari pidetään 2.5.2016 klo 9.30-16 Lippuniemen
seurakuntakodissa. YSAA:sta on ilmoitettu kaksi osallistujaa, Osmo Turkki ja
Pirjo Kämäräinen. Hallitus päätti hankkia huomionosoituksena 70-vuotiaalle
yhdistykselle "Outo poika"-kirjan.
43 § TULEVIA TAPAHTUMIA
Tuomirannan kevättalkoot ovat la 14.5. klo 10-14. Toivotaan yhdistyksemme
jäsenten mahdollisimman runsaasti osallistuvat talkootapahtumaan.
Ilmoittautumiset Oskarille.
Yhdistyksemme päätti osallistua talkoisiin. Tarkoituksena olisi, että
erityisnuoret tulisivat Tuomirantaan klo 12.00. Sieltä mentäisiin Pölönmäkeen
valkovuokkoja katsomaan.
Jyrki järjestää isien illan Pelixirissä 21.5 klo 14.00. Luvassa on keilailun
tekniikan opetusta.
Juna-polkupyöräretki Iisalmi Lapinlahti 5.6. Siitä lähemmin ilmoitetaan
myöhempänä ajankohtana
Sisupartiolla päivän leiri 2.7 Kiuruvedellä. Siitä ilmoitetaan myös myöhemmin.
44 § MUUT ASIAT

Liittokokouskutsu tullut Rovaniemen Pohjanhovissa pidettävään kokoukseen,
joka pidetään 21.5 klo 13.00 alkaen. Yhdistyksestämme ei lähtijöitä.
Puheenjohtaja jakoi Autismiliitosta tulleita heijastimia ja "autismitietoisuuden
siemeniä". Nämä liittyvät 2.4 pidettyyn maailman autismitietoisuuden
päivään.
Merja ehdotti WhatsApp -ryhmän perustamisesta. Se päätettiin perustaa
saman tien
45 § SEURAAVA KOKOUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.10.

_____________________________
puheenjohtaja

_______________________________
sihteeri

Olemme tarkistaneet yllä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun sekä
päätösten mukaiseksi.
Iisalmessa 29.4.2016
Merja Kaivo-oja

Janne Kananen

LIITE 1
TANSSIKERHON LOPPUTILITYS
YSAA sai kesällä 2014 Olvisäätiöltä lahjoituksen 2.800 euroa erityistä tukea tarvitsevien
lasten ja nuorten tanssikerhotoimintaan. Kerhotoiminnan vetäjänä on ollut Nuori Iisalmi
ry:n työntekijä ja avustaja/ia. Toimintaan on osallistunut säännöllisesti 6-12 tanssijaa sekä
heidän avustajansa. Henkilökohtaisten avustajien ansiosta Nuori Iisalmi ry:n työpanos on
pääasiassa rajoittunut yhteen työntekijään.
Alun perin tavoitteena oli toiminnan turvaaminen syys- ja kevätkaudeksi 2014-2015, mutta
kun varoja jäi vielä käytettäväksi, sovittiin puhelimitse 19.5.2015 (Seija Hakala –Osmo
Turkki), että jäljellä olevia varoja voidaan vielä syksyllä 2015 käyttää tanssikerhon
jatkumiseen.
Yhdistyksen kirjanpidon mukaan tanssikerhon kulut ovat 1.3.2016 mennessä olleet
seuraavia:
v. 2014
754,79 €
v. 2015
1.871,63 €
yhteensä 2.626,47 €
- käyttämättä on kevätkaudelle 2016 vielä 173,53 €.
Oletettavasti tanssikerhosta tuleva lasku kevätkaudelta 2016 on 700 €.
Maksettava jää 526,47 €. Jos tämän jyvittää 10 tanssijan osalle, henkeä kohti tulisi
maksettavaa n. 53 €. Jos tästä hyvitetään jäsenmaksu 20 €, jäljelle jäisi 33 €. Tällainen
summa voitaisiin esittää tanssikerholaisille varauksella, että taloudellisista syistä voitaisiin
myöntää maksuvapautus.
Yhdistyksen tulisi etsiä silloin rahoitus muualta.

